
 

 

 

 

 

 

 

 355  גליון

 איזה מין שיחה ? -פרשת חיי שרה 

 מרכז הרב'ישיבת ' -הרב עומר דוידוביץ 

את לחפש  מדוע יש  כלללא היינו מבינים – 'בטלים םדברי'ל  'דברי תורה'אם היו שואלים אותנו מה ההבדל בין שיתכן 

  ?! דבר והיפוכוהוא שהם פשוט הרי  - הבדלה

כלומר  1השקפתנו המוגבלה" חושי לפייהוא רק י –ההבדל בין דברי קדושה לדברים בטלים "מלמדנו כי הרב קוק מרן אך 

 'איכותבגובה וב' הדבר תלוי ומותנה  –היינו . 2אין לך דבר שאין לו מקום"שהרי " לגמרי שגם דברים בטלים, הם לא בטלים

בדברי  שמצינו  לקדם ולרומם את הקודש, אפילו שיחת פשוטה. וכמו  הואגם  יכולו גווניללול החיים ככל מ. הסתכלותה

 דרגה מיוחדת זו? ה של צריכה לימוד" כיצד עושים זאת? מה פשר –ש"שיחת ת"ח 3הגמרא 

 שיחה, תפילה או תורה?

אליעזר שיחתו של -מחד משני צדדיה. פרשתנו נתייחדהאשר בו  'שיח'מדרגה זו היא מדרגת הכי מסביר  זצ"להרב מרן 

  5בשדה" לשוחשיחתו של יצחק "ויצא יצחק  -בסיום הפרשה  ומאידך  4שעליה אמרו חז"ל "יפה שיחתן של עבדי אבות"

נקראת  –הלא הוא הר המוריה  –" שדה"קנה לדורות בימפליא הוא שתפילתו המיוחדת של יצחק, אשר ת לאמיתו של דבר,

 7ו"אל תרבה שיחה עם האשה"  או 6חו"יכלשון של חול ומגונה כמו "מגיד לאדם ש תמוזכרה 'שיחה' בשם

שכן ', גופי תורהל' הופך–בשיחה דעלמא  מתבטאהבגובה הרוחני של יצחק עצם החיים ,  מרן הרב הסברו שלפי ל

רק  יראו -חשוךבחדר אור פנס לש וכשם הדברים הנמוכים.חשיבות ורוממות  ביותר, מתגלים ,עליוןה גובה הרוחניבש

 תמונה שלהפרטים הקטנים יוארו ויתנו  אף , ואילו באור השמשה, אבל תחסר התמונה השלימוהבולטים הדברים הגדולים

 .לקטנים ולגדולים כלל החדר

 שיח שיר וזמר

 .יכולת רצוןשכל הוא  שירזמר. השיר ומתחתיו המתחתיו -שיח ה. 'זמר'ו 'שיר' 'שיח'המילים:  את אותיות כך מבארמרן הרב 

 ,כרוןיזאל  שכלה ןמיש בו ירידה ו, פחות משירהוא  מרזלידי גילוי ברצון. ואילו  באהשעד חכמה ה מלמעלה למטה מן כלומר

 ממילא נהיה חלש יותר.  הרצון, ומחשבה לאומיכולת 

דומה . שיח החייםמשום שהשיחה היא בעצם הוא עליון יותר.  –לכאורה שום ניגון כשיר וזמר אין בו ש 'שיח'קא וודו

הרצונות שהרי . ולכל אדם ודבר יש מקום . שכל החיים יכולים ליאור באור העליוןחיים –כולת יכל שבאותיותיו לשיר, הוא 

בעולם, וגם נוספים ' גם ברא דברים דמות הרוחנית. אבל הרי יהם רק חלק מהשל –תורה המתוך הבאים המזוככים שלנו 

 ה'. ועל כן "עכשיו תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם"  ולהם חלק בעבודת

 חייםהתורה וה

מוצאים אנו תופעות והתמודדויות חדשות בעבודת  –שבו התורה מאירה באור תורת חיים  'עתיד לבוא'בדור המתקרב אל ה

עלינו להגביה כי מלמדנו הרב אך  –בדברים בטלים  ועיסוקבו ,רבתו לתורה וקדושהיבק הדור תכיריד נראותהן בתחילה  . 'ד

אנכי אשמח  מעז יצא מתוק "יערב עליו שיחילאור העליון, ו לחבריש  השיחה גם את דבר" המקום לכל"למצוא את ומעלה 

 8"'דב
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